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ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςη που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά 

μζρη του μαθήματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτηριακζσ Αςκήςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μαθήματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 5 

   

   

Προςθζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςη διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζθοδοι που χρηςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά 
ςτο (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάθρου,  

ειδικοφ υποβάθρου, ειδίκευςησ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξησ δεξιοτήτων 

Ειδίκευςθσ γενικών γνώςεων 
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1. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθηςιακά αποτελζςματα του μαθήματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότητεσ και ικανότητεσ 
καταλλήλου επιπζδου που θα αποκτήςουν οι φοιτητζσ μετά την επιτυχή ολοκλήρωςη του μαθήματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπζδου των Μαθηςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάθε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατησ Εκπαίδευςησ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάθηςησ και το Παράρτημα Β 

 Περιληπτικόσ Οδηγόσ ςυγγραφήσ Μαθηςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 Καηόπηλ επηηπρνύο παξαθνινύζεζεο ηνπ καζήκαηνο: 

 

1. ΓΝΩΗ: Οη θνηηεηέο ζα αλαγλσξίδνπλ ηνπο νξζνύο όξνπο  ζηελ 
Ρώζζηθε γιώζζα ηόζν ζην γξαπηό     όζν θαη ζηνλ πξνθνξηθό ιόγν 
δηεπξύλνληαο ηε γλώζε ηνπο κέζα από ηε πιεξνθόξεζε θαη ηε 
αλάθιεζε δεδνκέλσλ 

2. ΚΑΣΑΝΟΗΗ: Οη θνηηεηέο ζα απνθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο δεμηόηεηεο, 
ώζηε λα δηαθξίλνπλ  επηζηεκνληθά θείκελα θαη λα εμεγνηύλ κε επρέξεηα 
πεξηγξάθνληαο θαη εξκελεύνληαο θαηαζηάζεηο θαη πξνβιεκαηηζκνύο 

3. ΔΦΑΡΜΟΓΗ: Οη θνηηεηέο ζα είλαη ηθαλνί λα αλαθαιύπηνπλ  ηελ 
ζπλερώο απμαλόκελε δήηεζε γηα ηελ εθκάζεζε ηεο ξσζηθήο  γιώζζαο 
πνπ θνξνύλ εμεηδηθεπκέλνπο αθαδεκατθνύο/ επαγγεικαηηθνύο 
ζθνπνύο πρ γηα παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο, γηα επηρεηξήζεηο, γηα 
ηνπξηζηηθά επαγγέικαηα.  

4. ΤΝΘΔΗ: Οη θνηηεηέο ζα είλαη ηθαλνί  λα ζπλζέζνπλ θαη λα 



εμεγήζνπλ θαη λα ζπλζέζνπλ κέζα από ηε θαηαλόεζε ηεο 
νξγαλσηηθήο δνκήο ηεο δηδαζθαιίαο λα αλαιύνπλ, λα ζπλδπάδνπλ λα 
δηαθνξνπνηνύλ θαη λα αλαπηύζζνπλ ηε ζθέςε ηνπο κέζα από ηνλ 
πξνθνξηθό/γξαπηό ιόγν. 

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Οη θνηηεηέο ζα είλαη ηθαλνί λα ππνζηεξίδνπλ  κέζα από 

ηελ απνθηεζείζα γλώζε δηαδξαζηηθέο ελέξγεηεο θαη δπλακηθέο ζηελ 
εθαξκνγή ησλ γλώζεσλ ηνπο. 

 
 
 

Γενικές Ικανότητες 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο 
αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Δηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο 
απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ 
θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 
απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ  
Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  
Λήςε απνθάζεσλ  
Απηόλνκε εξγαζία  
Οκαδηθή εξγαζία  
Εξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  
Εξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  
Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  
Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ 
πνιππνιηηηζκηθόηεηα  
Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  
Επίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο 
ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  
Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  
Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη 
επαγσγηθήο ζθέςεο 
…… 
Άιιεο… 
……. 

 Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ 

 Λήςε απνθάζεσλ 

 Απηόλνκε εξγαζία 

 Οκαδηθή εξγαζία 

 Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ 

 Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 
 

2. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Γλσξηκία κε ηελ ΡΩΙΚΗ ΓΛΩΑ 
2. Πνιηηηζκηθή Ιζηνξία ηεο Κίλαο 
3. Ο Σνπξηζκόο ζηελ Κηλα 
4. Παξνπζίαζε ηεο επαγγεικαηηθήο καο ηαπηόηεηαο θαη ηνπ 

επαγγέικαηνο καο ζην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ-Υαξαθηεξηζηηθά θαη 
ηύπνη επαγγεικάησλ 

5.  Σα πξώηα βήκαηα ζην ρώξν εξγαζίαο: ε ζπλέληεπμε, ε ζύληαμε 
ηνπ βηνγξαθηθνύ θαη ηεο ζπλνδεπηηθήο επηζηνιήο.  

6. πγγξαθή εξγαζηαθώλ επηζηνιώλ θαη άιισλ επαγγεικαηηθώλ 
εγγξάθσλ: δνκή, ιεμηιόγην, πεξηερόκελν.  

7. Σν e-mail, θαμ ηειεθσληθέο επηθνηλσλίεο: ιεμηιόγην, δνκή, 
ρξεζηκόηεηα. 

8.  Δπαγγεικαηηθέο ζπλαληήζεηο: ζέκαηα, ζθνπόο, ηξόπνο 
ζπγγξαθήο.  

9. Δπαγγεικαηηθέο παξνπζηάζεηο: ζηόρνο, ζέκαηα, δηαρείξηζε θαη 
ηξόπνο ζπγγξαθήο.  

10. Δπαγγεικαηηθά ζελάξηα: ζπγγξαθή ζελαξίσλ κέζα από αλαδήηεζε 
πεγώλ, ζεκάησλ θαη ζηνηρείσλ ζπλαθώλ κε ηελ επαγγεικαηηθή 
δσή.  

11. Κηλεδηθή Σνπξηζηηθή Ξελνδνρεηαθή Οξνινγία 
12.  Σνπξηζηηθή Αεξνπνξηθή Οξνινγία 
13. Δπηιεθηηθή παξνπζίαζε ζηελ ηάμε θαη απνηίκεζε ηνπο 

 
Παξάιιεια ησλ άλσζελ, ην κάζεκα πεξηιακβάλεη αλάγλσζε ζρεηηθώλ άξζξσλ θαη αλάιπζε ηνπο ηελ 
ηάμε, πξνβνιή βίληεν θαη παηρλίδηα ξόισλ. 

 

3. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ και ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 



ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 
Πξόζσπν κε πξόζσπν, Εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Πξόζσπν κε πξόζσπν 

ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χξήζε Τ.Π.Ε. ζηε Δηδαζθαιία, ζηελ 

Εξγαζηεξηαθή Εθπαίδεπζε, ζηελ 
Επηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο 

 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε δηδαζθαιία 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη 
κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 
Δηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Εξγαζηεξηαθή 
Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 
αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 
Πξαθηηθή (Τνπνζέηεζε), Κιηληθή 
Άζθεζε, Καιιηηερληθό Εξγαζηήξην, 
Δηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 
Εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Εθπόλεζε 
κειέηεο (project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / 
εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, 
θ.ιπ. 
 
Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 
θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 
δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 
θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ζύκθσλα κε 
ηηο αξρέο ηνπ ECTS 

Δπασηπιότητα 
Φόπτορ Επγασίαρ 

Εξαμήνος 

Γηαιέμεηο 39 

Οκαδηθή ή αηνκηθή εξγαζία 20 

Μειέηε & Αλάιπζε 
Βηβιηνγξαθίαο 

41 

Απηνηειή κειέηε/εμάζθεζε 50 

  

ΤΝΟΛΟ 150 

  

  

  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 
αμηνιόγεζεο 
 
Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 
αμηνιόγεζεο, Δηακνξθσηηθή  ή 
Σπκπεξαζκαηηθή, Δνθηκαζία 
Πνιιαπιήο Επηινγήο, Εξσηήζεηο 
Σύληνκεο Απάληεζεο, Εξσηήζεηο 
Αλάπηπμεο Δνθηκίσλ, Επίιπζε 
Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Εξγαζία, 
Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή 
Εμέηαζε, Δεκόζηα Παξνπζίαζε, 
Εξγαζηεξηαθή Εξγαζία, Κιηληθή 
Εμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 
Εξκελεία, Άιιε / Άιιεο 
 
Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 
θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ 
είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο. 

 
Η δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο ζα εμαζθαιίδεη ηελ νξζή 
απεηθόληζε θαη εηθόλα  ησλ γλώζεσλ πνπ απνθηήζεθαλ θαηά 
ηελ δηαδηθαζία ησλ παξαδόζεσλ,  κέζα από εξσηήζεηο 
ζύληνκεο απάληεζήο, αλάπηπμεο, πξνζέγγηζεο 
πξνβιεκάησλ θαη ε ρξήζε εξσηήζεσλ αλάπηπμεο ζε 
δόθηκνπο πξνβιεκαηηζκνύο. 
 
Η δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο ζα δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα 
εξκελεύνπλ ην απνηέιεζκά ηεο εμέηαζεο κέζα από ηελ 
δηδαθηηθό πιηθό αλάπηπμεο. 
 
Οη ηξόπνη ηεο αμηνιόγεζεο πξνζδηνξίδνληαη σο αθνινύζσο: 

Α. Γξαπηή Σειηθή Δμέηαζε (60%) 
  Β. Αηνκηθή/ Οκαδηθή Δξγαζία (40%) 
 
 
 
 

4. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Παπαςωτθρίου, Χαράλαμποσ, Η Κίνα από τθν Ουράνια Αυτοκρατορία ςτθν Ανερχόμενθ 

Τπερδφναμθ του 21ου Αιώνα (Ακινα: Ποιότθτα, 2013). - Χουλιάρασ και Πετρόπουλοσ,  

Η Κίνα και οι Άλλοι: Οι χζςεισ τθσ Κίνασ με τθν Ευρώπθ και τον Κόςμο (Ακινα: Παπαηιςθσ, 

2013) 

 

 


